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V 

Celso Emilio Ferreiro 

TEXTOS 

Maio 1972 

Dicen 

que a vida é 

unha estrela fugazzzzzz 

que cruza o ceo  

na noite. 

 

Pro ti e mais eu 

cruzámolo 

collidos 

da mau 

coma dous namorados. 

 

Non foi  

tan fugaz 

o noso paso, 

anque foi moi escura 

a noite 

que nos tocou en sorte. 

 

Celso Emilio Ferreiro: 

Onde o mundo se chama Celanova 

 

Irmaus 

Camiñan ao meu rente moitos homes.  

Non os coñezo. Sonme estranos. 

Pero ti, que te alcontras alá lonxe, 

máis alá dos desertos e dos lagos, 

máis alá das sabanas e das illas, 

coma un irmau che falo. 

Si é túa a miña noite, 

si choran os meus ollos o teu pranto, 

si os nosos berros son igoales, 

coma un irmau che falo. 

Anque as nosas palabras sean distintas,  

e ti negro i eu branco, 

si temos semellantes feridas, 

coma un irmau che falo. 

Por enriba de tódalas fronteiras, 

por enriba de muros e valados, 

si os nosos soños son igoales, 

coma un irmau che falo. 

Común temos a patria, 

común a loita, ambos.  

a miña mau che dou,  

coma un irmau che falo. 

 

Celso Emilio Ferreiro: 

Longa noite de pedra 



Data límite de entrega: 27 de marzo de 2020 

CUESTIÓNS 

1. Le o poema «Maio 1972»: 

a. Cal é a idea presente en cada unha das tres estrofas? 

b. E cal é o tema (ou temas) que o poeta trata neste poema? 

2. Repara agora na forma do poema: 

a. Como se agrupan os versos? Hai rima entre eles? 

b. A que obedece a presenza da palabra fugazzzzzz? 

3. Repara na estrutura do poema: 

a. Escribe un poema coa mesma estrutura que o de Celso Emilio. Tes que respectar 

as palabras iniciais e a distribución dos verbos. O título debe ser tamén unha data, 

a que ti queiras. De seguido tes o esquema do poema: 

Dicen  

que _____________________ 

_____________________ 

____________ . 

 

Pro ti e mais eu 

____________ 

___________ 

___________ 

_________________________ . 

 

Non foi  

tan _________ 

___________, 

_________________________ 

_________ 

_________________________ . 

4. ...foi moi escura a noite 

a noite  

que nos tocou en sorte. 

A noite é un símbolo que Celso Emilio Ferreiro utiliza de xeito reiterado na súa obra.  

a. «Foi moi escura a noite». Que nos quere dicir con estas palabras? 

b. Que sentimentos e que ideas asociades ao símbolo da noite? 

c. Dicide outros símbolos que coñezades e explicade o significado que posúen na 

sociedade actual. 
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5. Le o poema «Irmaus». 

a. Cal é o tema desta poesía? 

b. Cal é a relación entre o tema e o título «Irmaus»? 

6. O poeta diríxese a un «ti» que se encontra «alá lonxe». A quen cres que se está a referir?  


